
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη ως αναδασωτέου δημοσίου δάσους 
19.600,00 τ.μ. στη θέση «Γκούρι» περιοχής Τοπι-
κής Κοινότητας Γοργαλιάνων, Δημοτικής Ενότη-
τας Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Νομού Μεσ-
σηνίας.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέα, δημόσια δασική έκτα-
σης - δημοσίου δάσους εμβαδού 2.000,00 τ.μ. στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος» περιοχής Τοπικής Κοινότη-
τας Κεφαλόβρυσου, Δημοτικής Ενότητας Αριστο-
μένη, Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας.

3 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής 
έκτασης - δημοσίου δάσους εμβαδού 1.000,00 
τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Νεκροταφείο», 
Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου, Δημοτικής Ενό-
τητας Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Νομού 
Μεσσηνίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 19350 (1)
  Κήρυξη ως αναδασωτέου δημοσίου δάσους 

19.600,00 τ.μ. στη θέση «Γκούρι» περιοχής Τοπι-

κής Κοινότητας Γαργαλιάνων, Δημοτικής Ενότη-

τας Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Νομού Μεσ-

σηνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 11 7 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ' αριθ. 15870/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ./2017) «Διορισμός του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ. Α΄/2003).
8. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών κ.λπ.» (ΦΕΚ 289/τ. Α΄/1979) και ειδικότερα:
α) του άρθρου 41 παρ.1 και 3 β) του άρθρου 38 παρ. 

1 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 1 του 
ν. 4280/2014 [ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2014] και από το άρθρο 32 
του ν. 4342/2015 [ΦΕΚ 143/τ. Α΄/2015] και ισχύει και
γ) του άρθρου 70 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 παρ. 1 5 του ν. 3208/2003 [ΦΕΚ 303/τ. Α΄/2003] 
και ισχύει.

9. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 1 60417/1180/8-7-1980.
β) 1 82447/3049/24-9-1980.
10. Την αριθ. 221525/4195/21-9-2011 διαταγή Υπ.Π.Ε.Κ.Α. 

(ΑΔΑ: 4Α8Η0-ΙΔΩ).
11. Την αριθ. 6017/5-12-2017 πρόταση του Δασαρ-

χείου Κυπαρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της 
αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο, με σκοπό την προστα-
σία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, 
αποτελούμενης από άτομα σχίνου, πουρναριού, κουμα-
ριάς, φυλικιού και σφάλαχτρου που καταστράφηκε από 
παράνομη εκχέρσωση κατά το χρονικό διάστημα από 
1-1-2013 έως 30-3-2017, το δημόσιο δάσος εμβαδού 
δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων 
(19.600,00 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Γκούρι» περι-
οχής Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων, Δημοτικής Ενό-
τητας Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας του Νομού Μεσ-
σηνίας που προσδιορίζεται από το τμήμα 1 (με στοιχεία 
1, 2, 3, ...31, 32, 1) και το τμήμα 2 (με στοιχεία 1, 2, 3, ... 
14, 15, 40, 41 ,...47, 48, Α6, Α5, Α4, Α3, Α2, Α1, 31, 32, 1) 
και κατά τμήμα έχει όρια:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ 1: 

Ανατολικά:  Εκχερσωμένο δημόσιο δάσος (τμήμα 2) 
και ελαιώνα φερομ. ιδιοκτησίας Κων/νου 
Ανδρώνη.

Δυτικά:   Εκχερσωμένο δημόσιο δάσος (τμήμα 2), 
ελαιώνα φερομ. ιδιοκτησίας Δημητρίου 
Μουστόγιαννη και δημόσιο δάσος. 

Βόρεια:   Εκχερσωμένο δημόσιο δάσος (τμήμα 2).
Νότια:   Δημόσιο δάσος, δημόσια δασική έκταση 

(αριθ. 356/2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ. και 
Ι. έγκριση επέμβασης για την εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΔΕΛ-
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΒΕΤΤΕ» και ελαιώνα φερομ. 
ιδιοκτησίας Κων/νου Ανδρώνη.

ΤΜΗΜΑ 2: 

Ανατολικά:  Εκχερσωμένο δημόσιο δάσος (τμήμα 1) 
και ελαιώνα φερομ. ιδιοκτησίας Κων/νου 
Ανδρώνη. 

Δυτικά:   Ελαιώνες φερομ. ιδιοκτησίας Κων/νου Αν-
δρώνη και Παναγιώτη Καπόγιαννη.

Βόρεια:   Ελαιώνα φερομ. ιδιοκτησίας Κων/νου Αν-
δρώνη.

Νότια:   Εκχερσωμένο δημόσιο δάσος (τμήμα 1) 
και ελαιώνα φερομ. ιδιοκτησίας Δημητρί-
ου Μουστόγιαννη.

Όπως φαίνεται στο από 3-8-2017 συνημμένο τοπο-
γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 που συντάχθηκε 
από την Δασοπόνο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας Νίκη 
Τότσκα και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φ.Χ. «Φιλιατρά» 
κλίμακας 1:50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της 
δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αυτής κατατίθεται 
ενώπιον του (οικείου) Τριμελούς Εφετείου εντός εξήντα 
(60) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης ή της 
κοινοποίησής της.

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 16987 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέα δημόσια δασική έκτα-

σης - δημοσίου δάσους εμβαδού 2.000,00 τ.μ. 

στη θέση «Άγιος Γεώργιος» περιοχής Τοπικής 

Κοινότητας Κεφαλόβρυσου, Δημοτικής Ενότη-

τας Αριστομένη, Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσ-

σηνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδι-

κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/2010).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ' αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ./2017) «Διορισμός του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2003).
8. Τις διατάξεις του ν.998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/1979) και ειδικότερα:
α) του άρθρου 41 παρ.1 και 3 β) του άρθρου 38 παρ.1 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 1 του
ν. 4280/2014 [ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2014] και από το άρθρο 
32 του ν. 4342/2015 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2015] και ισχύει και
γ) του άρθρου 70 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 παρ. 15 του ν. 3208/2003 [ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2003] 
και ισχύει.

9. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 1 60417/1180/8-7-1980 β) 182447/3049/24-9-1980.
10. Την αριθμ. 221525/4195/21-9-2011 διαταγή 

Υπ.Π.Ε.Κ.Α. (ΑΔΑ:4Α8Η0-ΙΔΩ).
11. Την αριθμ. 304327/4-12-2017 πρόταση του Δα-

σαρχείου Καλαμάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της 
αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστα-
σία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, 
αποτελούμενης από άτομα πουρναριού και αγκορτσιάς 
που καταστράφηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 
23-9-2017, την δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος 
εμβαδού δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000,00 
τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Γεώργιος» περιοχής 
Τοπικής Κοινότητας Κεφαλόβρυσου, Δημοτικής Ενότη-
τας Αριστομένη, Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσση-
νίας που προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α 
και έχει όρια:

Ανατολικά:   Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος.
Δυτικά:  Επαρχιακή οδό «Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα».
Βόρεια:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος.
Νότια:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος.
Όπως φαίνεται στο από 23-11-2017 συνημμένο τοπο-

γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.750 που συντάχθηκε 
από τον Δασοπόνο του Δασαρχείου Καλαμάτας Βασίλειο 
Κυριακόπουλο και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φ.Χ. «Με-
λιγαλά» κλίμακας 1:50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής. Προβλέπεται φυσική ανα-
γέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αυτής κατατίθεται 
ενώπιον του (οικείου) Τριμελούς Εφετείου εντός εξήντα 
(60) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης ή της 
κοινοποίησής της.

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄ /2005)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 17005 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής 

έκτασης - δημοσίου δάσους εμβαδού 1.000,00 

τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Νεκροταφείο», 

Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου, Δημοτικής Ενό-

τητας Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Νομού 

Μεσσηνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 11 7 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδι-

κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ' αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ./2017) «Διορισμός του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2003).
8. Τις διατάξεις του ν.998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών κ.λπ.» (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/1979) και ειδικότερα:
α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 β) του άρθρου 38 παρ.1 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 
4280/2014 [ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2014] και από το άρθρο 32 
του ν. 4342/2015 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2015] και ισχύει και
γ) του άρθρου 70 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 παρ. 15 του ν. 3208/2003 [ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2003] 
και ισχύει.

9. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 1 60417/1180/8-7-1980 β) 182447/3049/24-9-1980.
10. Την αριθμ. 221525/4195/21-9-2011 διαταγή 

Υπ.Π.Ε.Κ.Α. (ΑΔΑ:4Α8Η0-ΙΔΩ).
11. Την αριθμ. 5901/27-11-2017 πρόταση του Δασαρ-

χείου Κυπαρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της 
αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστα-
σία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, 
αποτελούμενο από άτομα πουρναριού και αριάς, που 
καταστράφηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 
3-4-2017, την δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος 
εμβαδού χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000,00 τ.μ.), 
που βρίσκεται στη θέσεις «Νεκροταφείο», Τοπικής Κοι-
νότητας Μουζακίου, Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιανων, 
Δήμου Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας που προσδι-
ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 και έχει όρια:

Ανατολικά:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος
Δυτικά:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος.
Βόρεια:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος 

και δρόμο.
Νότια:  Δημόσια δασική έκταση - δημόσιο δάσος.
Όπως φαίνεται στο από 21-11-201 7 συνημμένο τοπο-

γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που συντάχθηκε 
από την Δασοπόνο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας Νίκη 
Τότσκα και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φ.Χ. «Φιλιατρά» 
κλίμακας 1:50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της 
δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αυτής κατατίθεται 
ενώπιον του (οικείου) Τριμελούς Εφετείου εντός εξήντα 
(60) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης ή της 
κοινοποίησής της.

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ    
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